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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)
Nr. 1288/2013
af 11.december 2013
om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse,
ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF,
1720/2006/EF og 1298/2008/EF
(EØS-relevant tekst)

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser
Artikel 1
Programmets anvendelsesområde
1.
Ved denne forordning oprettes et program for Unionens indsats på
området uddannelse, ungdom og idræt med titlen "Erasmus+" ("pro
grammet").
2.
Programmet gennemføres for perioden fra 1. januar 2014 til
31. december 2020.
3.
Programmet omfatter følgende områder under overholdelse af
strukturerne og de specifikke behov i medlemsstaternes forskellige
sektorer:
a) uddannelse på alle niveauer i et livslang læring-perspektiv, herunder
skoleuddannelse (Comenius), videregående uddannelse (Erasmus),
videregående uddannelse på internationalt plan (Erasmus Mundus),
erhvervsrettet uddannelse (Leonardo da Vinci) og voksenuddannelse
(Grundtvig)
b) ungdom (Aktive unge), især i forbindelse med ikke-formel og
uformel læring
c) idræt, navnlig breddeidræt.
4.
Programmet omfatter en international dimension, der skal støtte
Unionens optræden udadtil, herunder dens udviklingsmål, gennem et
samarbejde mellem Unionen og partnerlande.

Artikel 2
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
1) "livslang læring": al almen uddannelse, erhvervsuddannelse,
ikke-formel læring og uformel læring, som man deltager i
gennem hele livet, og som resulterer i øget viden, øgede kvalifika
tioner og øgede kompetencer eller deltagelse i samfundet set i et
personligt, samfundsmæssigt, kulturelt, socialt og/eller beskæftigel
sesmæssigt perspektiv, herunder udbydelse af rådgivnings- og
vejledningstjenester
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2) "ikke-formel læring": læring, der finder sted gennem planlagte akti
viteter (i form af mål for og tid afsat til læring), hvor en form for
støtte til læring er til stede (f.eks. et forhold mellem elev og lærer),
men som ikke er en del af det formelle uddannelsessystem

3) "uformel læring": læring som følge af daglige aktiviteter i forbin
delse med arbejde, familie og fritid, som ikke er tilrettelagt eller
struktureret hvad angår mål, tid eller støtte til læring; den kan være
utilsigtet set fra den lærendes perspektiv

4) "struktureret dialog": dialog med unge og ungdomsorganisationer,
der tjener som forum for fortløbende fælles overvejelse af priorite
terne for, gennemførelsen af og opfølgningen på det europæiske
samarbejde på ungdomsområdet

5) "tværnational": enhver foranstaltning, der – medmindre andet er
anført – involverer mindst to programlande, som omhandlet i
artikel 24, stk. 1

6) "international": enhver foranstaltning, der involverer mindst ét
programland og mindst ét tredjeland ("partnerland")

7) "læringsmobilitet": at flytte fysisk fra bopælslandet til et andet land
for at gennemføre studier, kurser eller ikke-formel eller uformel
læring; dette kan ske i form af praktikophold, lærlingeuddannelse,
udvekslingsophold for unge, frivilligt arbejde eller for at undervise
eller deltage i en faglig udviklingsaktivitet og kan omfatte forbere
dende aktiviteter, såsom kurser i værtslandets sprog, såvel som
afsender- og værtsaktiviteter samt opfølgningsaktiviteter

8) "samarbejde for innovation og udveksling af god praksis": tværna
tionale og internationale samarbejdsprojekter, der involverer orga
nisationer inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og/eller
ungdom, og som kan omfatte andre organisationer

9) "støtte til politisk reform": enhver type aktivitet, der har til formål
at støtte og fremme moderniseringen af uddannelsessystemer samt
at yde støtte til udviklingen af europæisk ungdomspolitik gennem
den politiske samarbejdsproces mellem medlemsstaterne, navnlig
den åbne koordinationsmetode og den strukturerede dialog med
unge mennesker

10) "virtuel mobilitet": et sæt af aktiviteter støttet af informations- og
kommunikationsteknologi, herunder e-læring, der er tilrettelagt på
institutionelt plan, som tilvejebringer eller fremmer tværnationale
og/eller internationale samarbejdserfaringer i forbindelse med
undervisning og/eller læring
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11) "personale": personer, der på enten fagligt eller frivilligt grundlag
deltager i uddannelse eller ikke-formel læring for unge og kan
omfatte professorer, lærere, herunder erhvervslærere og andre
undervisere, skoleledere, ungdomsarbejdere og administrativt perso
nale

12) "ungdomsarbejder": en ansat eller frivillig, der deltager i
ikke-formel læring, og som støtter unge mennesker i deres person
lige socialpædagogiske og faglige udvikling

13) "unge": personer i alderen 13-30 år

14) "videregående uddannelsesinstitution":

a) enhver type videregående uddannelsesinstitution, som i overens
stemmelse med national lovgivning eller praksis tilbyder aner
kendte uddannelser eller andre anerkendte kvalifikationer på
videregående niveau, uanset hvorledes denne institution
benævnes

b) enhver type videregående uddannelsesinstitution, som i overens
stemmelse med national lovgivning eller praksis tilbyder
erhvervsuddannelse på videregående niveau

15) "fælles grader": en integreret uddannelse, der tilbydes af mindst to
videregående uddannelsesinstitutioner, og som resulterer i et enkelt
eksamensbevis, der udstedes og underskrives i fællesskab af alle de
deltagende institutioner, og som anerkendes officielt i de lande,
hvor de deltagende institutioner er beliggende

16) "dobbelte eller flere grader": en uddannelse, der tilbydes af mindst
to videregående uddannelsesinstitutioner, hvor den studerende efter
færdiggørelse af uddannelsen modtager et separat eksamensbevis
fra hver deltagende institution

17) "ungdomsaktivitet": aktivitet uden for skolen (f.eks. udveksling af
unge eller frivilligt arbejde eller oplæring af unge), som en ung
gennemfører enten individuelt eller i en gruppe, navnlig gennem
ungdomsorganisationer, og som er kendetegnet ved en ikke-formel
læringstilgang

18) "partnerskab": en aftale indgået mellem en gruppe af institutioner
og/eller organisationer i forskellige programlande med det formål at
gennemføre fælles europæiske aktiviteter inden for uddannelse,
ungdom og idræt eller etablere et formelt eller uformelt netværk
inden for et relevant område, såsom fælles læringsprojekter for
elever og deres lærere i form af udveksling af klasser og individuel
mobilitet i længere perioder, intensive programmer inden for højere
uddannelse og samarbejde mellem regionale og lokale myndigheder
for at fremme interregionalt, herunder grænseoverskridende,
samarbejde; det kan udvides til at omfatte institutioner og/eller
organisationer fra partnerlande med det formål at styrke kvaliteten
af partnerskabet
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19) "nøglekompetencer": det grundlæggende sæt af viden, kvalifika
tioner og holdninger, som alle har brug for i forbindelse med
indfrielse af personligt potentiale og udvikling, aktivt medborger
skab, social inklusion og beskæftigelse, som anført i
Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/962/EF (1);
20) "åben koordinationsmetode" eller (OMC): mellemstatslig metode,
der danner ramme for samarbejdet mellem medlemsstaterne, hvis
nationale politikker på den måde kan rettes mod visse fælles mål; i
forbindelse med dette program anvendes den åbne koordinations
metode på området almen uddannelse, erhvervsuddannelse og
ungdom
21) "Unionens gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer": instru
menter, der hjælper interessenterne med at forstå, påskønne og
anerkende læringsresultater og kvalifikationer i hele Unionen
22) "naboskabslande": lande og territorier, der er omfattet af den euro
pæiske naboskabspolitik
23) "dobbelt karriere": kombinationen af idrætstræning på højt niveau
med uddannelse eller arbejde
24) "breddeidræt": organiseret idræt, der udøves af amatøridræts
udøvere på lokalt niveau, og idræt for alle.

Artikel 3
Europæisk merværdi
1.
Under programmet ydes der alene støtte til aktioner og aktiviteter,
som skaber en potentiel europæisk merværdi, og som bidrager til at nå
det i artikel 4 nævnte generelle mål.
2.
Den europæiske merværdi af programmets aktioner og aktiviteter
sikres navnlig gennem deres:
a) tværnationale karakter, navnlig med hensyn til mobilitet og
samarbejde med henblik på at opnå en bæredygtig systemisk indvirk
ning
b) komplementaritet og synergi med andre programmer og politikker på
nationalt plan, EU-plan og internationalt plan
c) bidrag til en effektiv udnyttelse af Unionens gennemsigtigheds- og
anerkendelsesværktøjer.

Artikel 4
Programmets generelle mål
Programmet skal bidrage til opfyldelse af:
a) målene i Europa 2020-strategien, herunder det overordnede uddan
nelsesmål
(1) Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/962/EF af 18. december
2006 om nøglekompetencer for livslang læring (EUT L 394 af 30.12.2006,
s. 10).
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b) målene i strategirammen for det europæiske samarbejde på uddan
nelsesområdet ("ET 2020"), herunder de tilsvarende benchmarks
c) den bæredygtige udvikling af partnerlande inden for videregående
uddannelse
d) de overordnede mål for de fornyede rammer for det europæiske
samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018)
e) målet om at udvikle den europæiske dimension inden for idræt,
navnlig breddeidræt, i overensstemmelse med Unionens arbejdsplan
for sport, og
f) fremme af europæiske værdier i overensstemmelse med artikel 2 i
traktaten om Den Europæiske Union.

KAPITEL II

Uddannelse
Artikel 5
Specifikke mål
1.
I overensstemmelse med programmets generelle mål, som fastlagt i
artikel 4, navnlig målene i ET 2020, samt til støtte for bæredygtig
udvikling af partnerlande inden for videregående uddannelse forfølger
programmet følgende specifikke mål på uddannelsesområdet:
a) at forbedre niveauet af nøglekompetencer og -kvalifikationer, særlig
med hensyn til deres relevans for arbejdsmarkedet og deres bidrag til
et sammenhængende samfund, navnlig gennem øgede muligheder for
læringsmobilitet og gennem styrket samarbejde mellem uddannelses
verdenen og arbejdslivet
b) at fremme forbedringer af kvalitet, innovation, ekspertise og inter
nationalisering blandt uddannelsesinstitutioner, navnlig gennem
forbedret tværnationalt samarbejde mellem uddannelsesudbydere og
andre interessenter
c) at fremme udviklingen af og øge kendskabet til et europæisk område
for livslang læring, som skal supplere politiske reformer på nationalt
plan og støtte moderniseringen af uddannelsessystemer, navnlig
gennem styrket politisk samarbejde, bedre anvendelse af Unionens
gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer og udbredelse af god
praksis
d) at fremme den internationale dimension af uddannelse, navnlig
gennem samarbejde mellem erhvervsrettede og videregående uddan
nelsesinstitutioner i Unionen og partnerlande, ved at gøre europæiske
videregående uddannelsesinstitutioner mere attraktive og støtte Unio
nens optræden udadtil, herunder udviklingsmålene, gennem fremme
af mobiliteten og samarbejdet mellem videregående uddannelsesinsti
tutioner i Unionen og partnerlande og målrettet kapacitetsopbygning
i partnerlande
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e) at forbedre sprogundervisningen og sprogindlæringen og at fremme
Unionens brede sproglige mangfoldighed og interkulturelle
bevidsthed

f) at fremme høj kvalitet i undervisnings- og forskningsaktiviteter i
europæisk integration gennem Jean Monnet-aktiviteterne på verdens
plan, jf. artikel 10.

2.
Med henblik på evaluering af programmet opstilles der i bilag I
målbare og relevante indikatorer for de i stk. 1 omhandlede specifikke
mål.

Artikel 6
Programmets aktioner
1.
Programmets mål forfølges gennem følgende typer aktioner på
området for uddannelse:

a) den enkeltes læringsmobilitet

b) samarbejde for innovation og udveksling af god praksis, og

c) støtte til politisk reform.

2.

De specifikke Jean Monnet-aktiviteter er beskrevet i artikel 10.

Artikel 7
Den enkeltes læringsmobilitet
1.
Den enkeltes læringsmobilitet støtter følgende aktiviteter i de i
artikel 24, stk. 1, omhandlede programlande:

a) mobilitet for studerende på alle niveauer af videregående uddannelser
og for studerende, lærlinge og elever i erhvervsuddannelserne. Denne
mobilitet kan være i form af studier ved en partnerinstitution eller
praktikophold eller ved at opnå erfaring som lærling, assistent eller
praktikant i udlandet. Mobilitet på kandidatniveau kan støttes
gennem den i artikel 20 omhandlede studielånsgarantifacilitet

b) mobilitet for personale inden for de i artikel 24, stk. 1, omhandlede
programlande. Denne mobilitet kan være i form af undervisning eller
assistentjob eller deltagelse i faglige udviklingsaktiviteter i udlandet.

2.
Under denne aktion ydes der også støtte til den internationale
mobilitet for studerende og personale til og fra partnerlande, hvad
angår videregående uddannelse, herunder mobilitet tilrettelagt på
grundlag af fælles eller dobbelte/flere grader af høj kvalitet eller
fælles forslagsindkaldelser.
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Artikel 8
Samarbejde for innovation og udveksling af god praksis
1.
Under samarbejde for innovation og udveksling af god praksis
støttes følgende:

a) strategiske partnerskaber mellem organisationer og/eller institutioner,
som er involveret i uddannelse eller andre relevante sektorer med
henblik på at udvikle og gennemføre fælles initiativer og fremme
peerlæring og udveksling af erfaring

b) partnerskaber mellem arbejdslivet og uddannelsesinstitutioner i form
af:

— videnalliancer mellem især videregående uddannelsesinstitutioner
og arbejdslivet, der tager sigte på at fremme kreativitet, innova
tion, arbejdsbaseret læring og iværksætterånd ved at tilbyde rele
vante læringsmuligheder, herunder udvikling af nye læseplaner
og pædagogiske tilgange

— alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer mellem
udbydere af uddannelse og arbejdslivet, der tager sigte på at
øge beskæftigelsesegnethed, bidrage til at skabe nye sektorspeci
fikke eller tværsektorielle læseplaner, udvikle innovative former
for erhvervsrettet uddannelse og anvende Unionens gennemsig
tigheds- og anerkendelsesværktøjer i praksis

c) it-platforme, herunder især eTwinning, som omfatter alle uddannel
sessektorer, og som muliggør peerlæring, virtuel mobilitet, udveks
ling af god praksis og åbning af adgang for deltagere fra
naboskabslande.

2.
Under denne aktion ydes der også støtte til udvikling, kapacitets
opbygning, regional integration, videnudveksling og moderniseringspro
cesser gennem internationale partnerskaber mellem videregående uddan
nelsesinstitutioner i Unionen og i partnerlande, navnlig med hensyn til
peerlæring og fælles uddannelsesprojekter samt gennem fremme af
regionalt samarbejde og nationale informationskontorer, navnlig med
naboskabslande.

Artikel 9
Støtte til politisk reform
1.
Støtte til politisk reform omfatter aktiviteter iværksat på EU-plan i
relation til:

a) gennemførelsen af Unionens politiske dagsorden for uddannelse i
forbindelse med den åbne koordinationsmetode samt Bologna- og
Københavnprocesserne
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b) gennemførelse i programlandene af Unionens gennemsigtigheds- og
anerkendelsesværktøjer, navnlig Unionens fælles ramme for åbenhed
i kvalifikationer og kompetencer (Europass), den europæiske ramme
for kvalifikationer (EQF), det europæiske meritoverførsels- og
meritakkumuleringssystem (ECTS), det europæiske meritoverførsels
system for erhvervsuddannelse (ECVET), den europæisk reference
ramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse (EQAVET), det
europæiske kvalitetssikringsregister for videregående uddannelser
(EQAR) og Den Europæiske Sammenslutning for Kvalitetssikrings
organisationer inden for Videregående Uddannelse (ENQA) og
tilvejebringelse af støtte til EU-dækkende netværk og europæiske
ikke-statslige organisationer (ngo'er), som er aktive på uddannelses
området
c) politisk dialog med relevante europæiske interessenter på uddannel
sesområdet
d) NARIC, Eurydice- og Euroguidance-netværket samt nationale
Europass-centre.
2.
Under denne aktion ydes der også støtte til politisk dialog med
partnerlande og internationale organisationer.

Artikel 10
Jean Monnet-aktiviteter
Jean Monnet-aktiviteterne har til formål at:
a) fremme undervisning og forskning i europæisk integration i hele
verden blandt sagkyndige akademikere, studerende og borgere,
navnlig gennem oprettelsen af Jean Monnet-professorater og andre
akademiske aktiviteter og gennem bistand til andre videnopbygnings
aktiviteter på videregående uddannelsesinstitutioner
b) støtte aktiviteter, der gennemføres af akademiske institutioner eller
sammenslutninger på området europæiske integrationsstudier, og
støtte et Jean Monnet-kvalitetsmærke
c) støtte følgende institutioner, der forfølger et mål af europæisk inter
esse:
i) Det Europæiske Universitetsinstitut, Firenze
ii) Europakollegiet (afdelingerne i Brügge og Natolin)
iii) Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA),
Maastricht
iv) Det Europæiske Retsakademi, Trier
v) Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af
Personer med Særlige Behov, Odense
vi) Det Internationale Center for Europæisk Uddannelse (CIFE),
Nice
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d) fremme politisk debat og udveksling mellem den akademiske verden
og politikerne om Unionens politiske prioriteter.

KAPITEL III

Ungdom
Artikel 11
Specifikke mål
1.
I overensstemmelse med programmets generelle mål, som fastlagt i
artikel 4, navnlig målene i de nye rammer for det europæiske
samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018), forfølger programmet
følgende specifikke mål:
a) at forbedre niveauet af nøglekompetencer og -kvalifikationer hos
unge, herunder dem, der har færre muligheder, samt fremme
deltagelse i det demokratiske liv i Europa og på arbejdsmarkedet,
aktivt medborgerskab, interkulturel dialog, social inklusion og soli
daritet, især gennem øgede muligheder for læringsmobilitet for unge,
ungdomsarbejdere eller ungdomsorganisationer og ungdomsledere,
og gennem styrkede forbindelser mellem ungdomsområdet og
arbejdsmarkedet
b) fremme af kvalitetsforbedringer i ungdomsarbejdet, navnlig gennem
øget samarbejde mellem organisationer på ungdomsområdet og/eller
andre interessenter
c) at supplere de politiske reformer på lokalt, regionalt og nationalt plan
og at støtte udviklingen af viden og evidensbaseret ungdomspolitik
og anerkendelse af ikke-formel og uformel læring, navnlig gennem
styrket politisk samarbejde, bedre anvendelse af Unionens
gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer og udbredelse af god
praksis
d) at forbedre den internationale dimension af aktiviteter på ungdoms
området og at udbygge ungdomsarbejderes og ungdomsorganisatio
ners rolle som støttestrukturer for unge i komplementaritet med
Unionens optræden udadtil, navnlig gennem fremme af mobiliteten
og samarbejdet mellem Unionen og interessenter i partnerlande og
internationale organisationer og gennem målrettet kapacitetsopbyg
ning i partnerlande.
2.
Med henblik på evaluering af programmet opstilles der i bilag I
målbare og relevante indikatorer for de i stk. 1 omhandlede specifikke
mål.

Artikel 12
Programmets aktioner
Programmets mål forfølges gennem følgende typer aktioner:
a) den enkeltes læringsmobilitet
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b) samarbejde for innovation og udveksling af god praksis
c) støtte til politisk reform.
▼M1
Artikel 13
Den enkeltes læringsmobilitet
1.

Under den enkeltes læringsmobilitet støttes følgende:

a) mobilitet for unge inden for ikke-formelle og uformelle læringsakti
viteter mellem programlandene; en sådan mobilitet kan tage form af
udvekslingsophold for unge samt innovative aktiviteter, der bygger
på eksisterende bestemmelser om mobilitet
b) mobilitet for personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde eller
ungdomsorganisationer, og ungdomsledere; en sådan mobilitet kan
tage form af uddannelses- og netværksaktiviteter.
2.
Denne aktion støtter også unges mobilitet og mobilitet blandt
personer, der er aktive i ungdomsarbejde eller ungdomsorganisationer,
og ungdomsledere til og fra partnerlande, navnlig naboskabslande.
▼B
Artikel 14
Samarbejde for innovation og udveksling af god praksis
1.
Under samarbejde for innovation og udveksling af god praksis
støttes følgende:
a) strategiske partnerskaber, der sigter mod at udvikle og gennemføre
fælles initiativer, herunder ungdomsinitiativer og medborgerskabs
projekter, der fremmer aktivt medborgerskab, social innovation,
deltagelse i det demokratiske liv og iværksætterånd gennem peerlæ
ring og udveksling af erfaring
b) it-platforme på ungdomsområdet, som muliggør peerlæring, videnba
seret ungdomsarbejde, virtuel mobilitet og udveksling af god praksis.
2.
Under dette tiltag ydes der endvidere støtte til udvikling, kapaci
tetsopbygning og videnudveksling gennem partnerskaber mellem orga
nisationer i programlande og partnerlande, navnlig gennem peerlæring.

Artikel 15
Støtte til politisk reform
1.

Støtte til politisk reform omfatter aktiviteter i relation til:

a) gennemførelse af Unionens politiske dagsorden på ungdomsområdet
ved hjælp af den åbne koordinationsmetode
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b) gennemførelse i programlandene af Unionens gennemsigtigheds- og
anerkendelsesværktøjer, navnlig Youthpass, og støtte til EU-dæk
kende netværk og europæiske ungdoms-ngo'er
c) politik-dialog med de relevante europæiske interessenter og struktu
reret dialog med unge
d) det europæiske ungdomsforum, ressourcecentre for udvikling af
ungdomsarbejde og Eurodesk-netværket.
2.
Under denne aktion ydes der også støtte til politisk dialog med
partnerlande og internationale organisationer.

KAPITEL IV

Idræt
Artikel 16
Specifikke mål
1.
I overensstemmelse med programmets generelle mål, som fastlagt i
artikel 4, og Unionens arbejdsplan for sport fokuserer programmet
navnlig på breddeidrætten og omfatter følgende specifikke mål:
a) at håndtere grænseoverskridende trusler mod idrættens integritet,
såsom doping, aftalt spil og vold samt alle former for intolerance
og diskrimination
b) at fremme og støtte god forvaltning inden for idræt og dobbelte
karrierer for idrætsudøvere
c) at fremme frivillige aktiviteter inden for idræt samt social inklusion,
lige muligheder og bevidsthed om vigtigheden af sundhedsfrem
mende fysisk aktivitet gennem øget deltagelse i og lige adgang til
idræt for alle.
2.
Med henblik på evaluering af programmet opstilles der i bilag I
målbare og relevante indikatorer for de i stk. 1 omhandlede specifikke
mål.

Artikel 17
Aktivitet
1.
Målene vedrørende samarbejde forfølges gennem følgende tværna
tionale aktiviteter, som navnlig skal fokusere på breddeidrætten:
a) støtte til samarbejdende partnerskaber
b) støtte til europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje, som
inddrager flere programlande og bidrager til de mål, der er
omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra c)
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c) støtte til styrkelse af videnbasen til udformning af politikker
d) dialog med relevante europæiske interessenter.
2.
Til de i stk. 1 omhandlede aktiviteter kan søges opnået supple
rende finansiering fra tredjeparter, som f.eks. private virksomheder.

KAPITEL V

Finansielle bestemmelser
Artikel 18
Budget
▼M1
1.
Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet fra den
1. januar 2014 er fastsat til 14 542 724 000 EUR i løbende priser.
2.
Det i stk. 1 omhandlede beløb tildeles til programmets aktioner
som følger med en fleksibilitetsmargen, der ikke overstiger 5 % af hvert
af de tildelte beløb:
a) mindst 80,8 % til uddannelse, hvoraf følgende minimumstildelinger
afsættes:
i) 44,3 % til videregående uddannelse, hvilket repræsenterer
35,7 % af det samlede budget
ii) 21,4 % til erhvervsuddannelse, hvilket repræsenterer 17,3 % af
det samlede budget
iii) 14,6 % til skoleuddannelse, hvilket repræsenterer 11,8 % af det
samlede budget
iv) 4,9 % til voksenuddannelse, hvilket repræsenterer 3,9 % af det
samlede budget
b) 8,6 % til unge
c) op til 1,5 % til studielånsgarantifaciliteten
d) 1,9 % til Jean Monnet
e) 1,8 % til idræt, hvoraf ikke mere end 10 % til den aktivitet, der er
omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra b)
f) 3,4 % til driftstilskud til nationale agenturer
g) 1,8 % til dækning af administrationsudgifter.
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3.
Af de tildelinger, der er omhandlet i stk. 2, litra a) og b), skal
mindst 63 % tildeles til den enkeltes læringsmobilitet, mindst 27 % til
samarbejde for innovation og udveksling af god praksis og mindst
4,2 % til støtte til politisk reform.

▼B
4.
Ud over den i stk. 1 anførte finansieringsramme og for at fremme
den internationale dimension inden for videregående uddannelse tildeles
supplerende støtte som fastsat i de forskellige instrumenter for
samarbejdet udadtil (instrumentet for udviklingssamarbejde (DCI), det
europæiske naboskabsinstrument (ENI), partnerskabsinstrumentet for
samarbejde med tredjelande (PI) og instrumentet til førtiltrædelses
bistand (Ipa)) til aktioner vedrørende læringsmobilitet til eller fra part
nerlande og vedrørende samarbejde og politisk dialog med myndighe
der, institutioner og organisationer fra disse lande. Denne forordning
finder anvendelse på anvendelsen af disse midler, samtidig med at der
sikres overensstemmelse med de respektive forordninger, der regulerer
disse eksterne instrumenter og, for så vidt angår DCI, også opfyldelse af
kriterierne for officiel udviklingsbistand som fastsat af OECD's Komité
for Udviklingsbistand.

Finansieringen stilles til rådighed gennem to flerårige tildelinger, der
dækker hhv. de første fire år og de resterende tre år. Tildelingen af
denne finansiering fastlægges i den flerårige vejledende programmering
for de eksterne instrumenter, der er omhandlet i første afsnit, i over
ensstemmelse med de fastlagte behov og prioriteringer for de pågæl
dende lande. Samarbejde med partnerlande kan, hvor det er relevant,
baseres på supplerende bevillinger fra disse lande, som tilvejebringes
efter procedurer, der aftales med dem.

De mobilitetsaktioner for studerende og undervisere mellem program
lande og partnerlande, der er finansieret via tildelinger fra DCI, skal
fokusere på områder, der er relevante for inklusiv og bæredygtig udvik
ling i udviklingslandene.

5.
Bevillingerne til programmet kan også dække udgifter til forbere
dende aktiviteter, tilsyns-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter,
som er nødvendige for forvaltningen af programmet og for at nå dets
mål, herunder navnlig undersøgelser, ekspertmøder og informations- og
kommunikationsaktioner, såsom kommunikation udadtil om Unionens
politiske prioriteringer, for så vidt de angår denne forordnings generelle
mål, udgifter i forbindelse med it, der fokuserer på informationsbehand
ling og -udveksling, samt alle andre udgifter til teknisk og administrativ
bistand, som Kommissionen afholder i forbindelse med forvaltningen af
programmet.

6.
Bevillingerne kan også anvendes til udgifter til teknisk og admini
strativ bistand i forbindelse med sikring af overgangen mellem
programmet og de foranstaltninger, der vedtages i medfør af afgørelse
nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og nr. 1298/2008/EF. Om nødven
digt kan der afsættes bevillinger i budgettet efter 2020 til dækning af
lignende udgifter for at muliggøre forvaltning af aktioner og aktiviteter,
som ikke er afsluttet den 31. december 2020.
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7.
De midler til enkeltes læringsmobilitet, jf. artikel 6, stk. 1, litra a),
og artikel 12, litra a), der skal forvaltes af et nationalt agentur eller
nationale agenturer ("nationalt agentur"), tildeles på grundlag af befolk
ningens størrelse og leveomkostningerne i medlemsstaten, afstanden
mellem medlemsstaternes hovedstæder samt resultater. Resultatparame
teret tegner sig for 25 % af de samlede midler i henhold til kriterierne i
stk. 8 og 9. For så vidt angår strategiske partnerskaber jf. artikel 8, stk.
1, litra a), og artikel 14, stk. 1, litra a), der skal udvælges og forvaltes af
et nationalt agentur, tildeles midlerne på grundlag af kriterier, som
defineres af Kommissionen efter undersøgelsesproceduren i artikel 36,
stk. 3. Disse formler skal så vidt muligt være neutrale med hensyn til
medlemsstaternes forskellige uddannelsessystemer, skal undgå betyde
lige reduktioner i det årlige budget, medlemsstaterne tildeles fra år til år,
og skal begrænse uforholdsmæssigt store ubalancer i de tildelte tilskud
mest muligt.

8.
Tildeling af midler baseret på resultater finder anvendelse for at
effektiv anvendelse af ressourcer fremmes. Kriterierne til måling af
resultater baseres på de senest tilgængelige data og fokuserer navnlig på:

a) det årlige resultatniveau, og

b) det årlige betalingsniveau.

9.
Tildelingen af midler for 2014 baseres på de senest tilgængelige
data om gennemførte aktioner og anvendelsen af budgettet under
programmet for Livslang læring, programmet Aktive unge og Erasmus
Mundus-programmet indtil og med den 31. december 2013.

10.
Programmet kan yde støtte gennem specifikke innovative
finansieringsmetoder, navnlig som omhandlet i artikel 20.

Artikel 19
Specifikke finansieringsmetoder
1.
Kommissionen gennemfører Unionens finansielle støtte i overens
stemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

2.
Kommissionen kan udsende fælles forslagsindkaldelser med part
nerlande eller deres organisationer og agenturer med henblik på at
finansiere projekter på grundlag af modsvarende midler. Projekter kan
vurderes og udvælges gennem fælles evaluerings- og udvælgelsespro
cedurer, som aftales mellem de involverede finansierende organer i
overensstemmelse med principperne i forordning (EU, Euratom)
nr. 966/2012.

3.
Offentlige organer såvel som skoler, videregående uddannelses
institutioner og organisationer inden for almen uddannelse, erhvervs
uddannelse, ungdom og idræt, der har modtaget over 50 % af deres
årlige indtægter via offentlige kilder i løbet af de foregående to år,
betragtes som værende i besiddelse af den finansielle, faglige og admi
nistrative kapacitet til at gennemføre aktiviteter under programmet. Det
kræves ikke, at de fremlægger yderligere dokumentation som bevis for
denne kapacitet.
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4.
Som undtagelse fra artikel 130, stk. 2 i forordning (EU, Euratom)
nr. 966/2012 og i behørigt begrundede tilfælde, kan Kommissionen
betragte omkostninger, der er direkte forbundet med gennemførelsen
af støttede aktiviteter og afholdt i de første seks måneder af 2014,
som tilskudsberettigede fra den 1. januar 2014, selv om de blev
afholdt af støttemodtageren, inden ansøgningen om tilskud blev
indgivet.

5.
Det i artikel 137, stk. 1, litra c), i forordning (EU, Euratom)
nr. 966/2012, anførte beløb gælder ikke for finansiel støtte til lærings
mobilitet, som tildeles enkeltpersoner.

Artikel 20
Studielånsgarantifacilitet
1.
Studielånsgarantifaciliteten tilvejebringer delgarantier til finansielle
formidlere for lån på de gunstigst mulige vilkår til studerende, der
gennemfører et videregående uddannelsesprograms andet trin, f.eks. en
kandidatgrad, på en anerkendt videregående uddannelsesinstitution i et
programland, som omhandlet i artikel 24, stk. 1, som hverken er deres
bopælsland eller det land, hvor de modtog de kvalifikationer, der gav
adgang til kandidatuddannelsen.

2.
Garantier udstedt gennem studielånsgarantifaciliteten omfatter nye
mulige studielån på op til højst 12 000 EUR for et etårigt program, og
op til 18 000 EUR for et toårigt program, eller tilsvarende i lokal valuta.

3.
Forvaltningen af studielånsgarantifaciliteten på EU-plan over
drages til Den Europæiske Investeringsfond (EIF) i overensstemmelse
med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 på grundlag af en uddele
geringsaftale med Kommissionen, der fastlægger de detaljerede bestem
melser og krav til gennemførelsen af studielånsgarantifaciliteten og
parternes respektive forpligtelser. På dette grundlag indgår EIF aftaler
med finansielle formidlere, såsom banker, nationale og/eller regionale
studielånsinstitutioner eller andre anerkendte finansielle institutioner, og
bestræber sig på at vælge en finansiel formidler fra hvert programland
med henblik på at sikre, at studerende fra alle programlande har adgang
til studielånsgarantifaciliteten på en sammenhængende og ikke-diskrimi
nerende måde.

4.
Teknisk information om studielånsgarantifacilitetens funktions
måde er indeholdt i Bilag II.
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KAPITEL VI

Resultater og formidling
Artikel 21
Overvågning og evaluering af effektivitet og resultater
1.
Kommissionen overvåger og rapporterer regelmæssigt i
samarbejde med medlemsstaterne regelmæssigt om effektiviteten og
resultaterne af programmet målt i forhold til dets mål med særlig
hensyntagen til:

a) den europæiske merværdi, jf. artikel 3

b) fordelingen af midler i forbindelse med uddannelses- og ungdoms
sektorerne, med henblik på ved programmets afslutning at sikre en
tildeling af midler, der garanterer en bæredygtig systemisk indvirk
ning

c) brugen af de midler, der stammer fra de eksterne instrumenter, der er
omhandlet i artikel 18, stk. 4, og deres bidrag til de respektive mål
og principper for disse instrumenter.

2.
Ud over at foretage dens løbende overvågningsaktiviteter, fore
lægger Kommissionen en midtvejsevalueringsrapport senest den
31. december 2017 med henblik på at vurdere de trufne foranstaltnin
gers effektivitet med hensyn til at nå programmets mål, og på at vurdere
programmets effektivitet og dets europæiske merværdi, eventuelt
ledsaget af et forslag til ændring af denne forordning. Midtvejsevalue
ringsrapporten skal omhandle mulighederne for forenkling af program
met, den interne og eksterne samhørighed, dets måls fortsatte relevans
og de trufne foranstaltningers bidrag til opfyldelse af Europa 2020-stra
tegien. I evalueringen tages der ligeledes hensyn til resultaterne af en
evaluering af den langsigtede virkning af de foregående programmer
(Livslang læring, Aktive unge, Erasmus Mundus og andre programmer
vedrørende videregående uddannelse på internationalt plan).

3.
Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Euro
pæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget den i stk. 2
nævnte midtvejsevalueringsrapport.

4.
Uanset kravene i kapitel VII og de nationale agenturers forplig
telser som omhandlet i artikel 28 skal medlemsstaterne senest den
30. juni 2017 indsende en rapport til Kommissionen om programmets
gennemførelse og indvirkning på deres respektive områder.

5.
Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Euro
pæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en endelig
evaluering af programmet senest den 30. juni 2022.
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Artikel 22
Kommunikation og formidling
1.
Kommissionen varetager i samarbejde med medlemsstaterne
formidlingen af information, presseomtale og opfølgning med hensyn
til alle aktioner og aktiviteter, hvortil der ydes støtte under programmet,
og formidling af resultater af de tidligere programmer for Livslang
læring, Aktive unge og Erasmus Mundus.

2.
Modtagere af tilskud til de projekter, der støttes gennem aktioner
og aktiviteter, der er omhandlet i artikel 6, 10, 12, 17 og 20 bør sikre at
de opnåede resultater og virkninger kommunikeres og formidles effek
tivt. Dette kan omfatte peer-to-peer-informationsaktiviteter om
mobilitetsmuligheder.

3.
De nationale agenturer, jf. artikel 28, udvikler en sammenhæn
gende tilgang med henblik på effektiv formidling og udnyttelse af resul
tater af aktiviteter, der er støttet under de aktioner, de forvalter under
programmet, bistår generelt Kommissionen i forbindelse med formid
lingen af information om programmet, herunder oplysninger om
aktioner og aktiviteter, der forvaltes på nationalt plan og på EU-plan,
og dets resultater og informerer de relevante målgrupper om aktioner i
deres land.

4.
De offentlige og private organer inden for de sektorer, som er
omfattet af programmet, skal bruge navnet "Erasmus+" i forbindelse
med kommunikation og formidling af information om programmet.
Følgende navne anvendes på de forskellige sektorer under programmet:

— "Comenius": almen skoleuddannelse

— "Erasmus": alle typer videregående uddannelse i programlandene

— "Erasmus Mundus": alle typer videregående uddannelsesaktiviteter i
programlandene og partnerlande

— "Leonardo da Vinci": erhvervsrettet uddannelse

— "Grundtvig": voksenuddannelse

— "Aktive unge": ikke-formel og uformel læring på ungdomsområdet.

— "Idræt": aktiviteter på idrætsområdet.

5.
Kommunikationsaktiviteter skal også bidrage til kommunikation
udadtil om Unionens politiske prioriteringer, såfremt de vedrører
denne forordnings overordnede mål.
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KAPITEL VII

Adgang til programmet
Artikel 23
Adgang
1.
Offentlige eller private organer, der er beskæftiget med uddan
nelse, ungdom og breddeidræt, kan indsende ansøgninger om støtte
under dette program. Hvad angår de aktiviteter, der er nævnt i artikel 13,
stk. 1, litra a), og artikel 14, stk. 1, litra a), skal programmet støtte
deltagelse af grupper af unge, som er aktive inden for ungdomsarbejde,
men ikke nødvendigvis inden for rammerne af en ungdomsorganisation.

2.
Kommissionen og medlemsstaterne sikrer under programmets
gennemførelse, bl.a. hvad angår udvælgelse af deltagere og tildeling
af stipendier, at der ydes en særlig indsats for at fremme social inklusion
og deltagelsen af personer, der har særlige behov eller færre muligheder.

Artikel 24
Deltagerlande
1.
Programmet er åbent for deltagelse af følgende lande ("program
landene"):

a) medlemsstaterne

b) tiltrædelseslande, kandidatlande og potentielle kandidatlande, der er
omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, i overensstemmelse med de
generelle principper og generelle vilkår og betingelser for disse
landes deltagelse i EU-programmer, som er fastlagt i de respektive
rammeaftaler, associeringsrådsafgørelser eller lignende aftaler

c) de EFTA-lande, der er part i EØS-aftalen, i overensstemmelse med
bestemmelserne i nævnte aftale

d) Det Schweiziske Forbund på grundlag af en bilateral aftale, som
indgås med dette land

e) de lande, som er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og
som har indgået aftaler med Unionen, der åbner mulighed for deres
deltagelse i Unionens programmer, under forudsætning af indgåelsen
af en bilateral aftale med Unionen om betingelserne for deres
deltagelse i programmet.

2.
Programlandene vil blive underlagt de samme forpligtelser og skal
udføre de samme opgaver som gælder for medlemsstaterne i henhold til
denne forordning.

3.
Programmet støtter samarbejde med partnerlande, navnlig nabo
skabslande, i aktioner og aktiviteter, jf. artikel 6, 10 og 12.
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KAPITEL VIII

Forvaltnings- og revisionssystem
Artikel 25
Komplementaritet
Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne programmets
overordnede sammenhæng og komplementaritet med:

a) relevante politikker og programmer, navnlig vedrørende kultur og
medier, beskæftigelse, forskning og innovation, industri og erhvervs
liv, samhørigheds- og udviklingspolitik samt udvidelsespolitik og
-initiativer, instrumenter og strategier på området for regionalpolitik
og eksterne forbindelser

b) andre EU-relevante finansieringskilder til uddannelse, ungdom og
idræt, navnlig Den Europæiske Socialfond og andre finansielle
instrumenter vedrørende beskæftigelse og social inklusion, Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling og "Horisont 2020"-ramme
programmet for forskning innovation samt de finansielle instru
menter vedrørende retlige anliggender og medborgerskab, sundhed,
eksterne samarbejdsprogrammer og førtiltrædelsesbistand.

Artikel 26
Gennemførelsesorganer
Programmet gennemføres på en ensartet måde af følgende organer:

a) Kommissionen på EU-plan

b) de nationale agenturer på nationalt plan i programlandene.

Artikel 27
National myndighed
1.
Ved "national myndighed" forstås en eller flere nationale myndig
heder i henhold til national lovgivning og praksis.

2.
Senest den 22. januar 2014 underretter medlemsstaterne via en
formel meddelelse, som fremsendes af deres permanente repræsentation,
Kommissionen om den eller de personer, der er bemyndiget til at handle
på deres vegne som national myndighed med henblik på denne forord
ning. Hvis det nationale agentur udskiftes i programmets løbetid, under
retter den berørte medlemsstat straks Kommissionen herom efter den
samme procedure.

3.
Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at
fjerne retlige og administrative hindringer for programmets drift,
herunder, hvor det er muligt, foranstaltninger til løsning af problemer,
der besværliggør opnåelsen af visum.
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4.
Senest den 22. marts 2014 udpeger den nationale myndighed et
eller flere nationale agenturer. Når der er mere end ét nationalt agentur,
etablerer medlemsstaterne en passende mekanisme for koordineret
forvaltning af gennemførelsen af programmet på nationalt plan,
navnlig for at sikre sammenhængende og omkostningseffektiv gennem
førelse af programmet og effektiv kontakt med Kommissionen i denne
forbindelse og for at lette eventuel overførsel af midler mellem agentu
rerne, så der er mulighed for fleksibilitet og bedre anvendelse af de
midler, der tildeles medlemsstaterne. Med forbehold af artikel 29, stk.
3, bestemmer hver medlemsstat selv hvordan den tilrettelægger
forholdet mellem den nationale myndighed og det nationale agentur,
herunder opgaver såsom udarbejdelsen af det nationale agenturs årlige
arbejdsprogram.

Den nationale myndighed giver Kommissionen en passende forudgå
ende overensstemmelsesvurdering af, at det nationale agentur overholder
bestemmelserne i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. v) og vi), og artikel 60,
stk. 1, 2 og 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og artikel 38 i
den Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 (1) samt
Unionens krav til interne kontrolstandarder for nationale agenturer og
regler for deres forvaltning af programmidler til tilskud.

5.
Den nationale myndighed udpeger et uafhængigt revisionsorgan
som omhandlet i artikel 30.

6.
Den nationale myndighed baserer sin forudgående overensstem
melsesvurdering på egne kontroller og revisioner og/eller kontroller og
revisioner foretaget af det uafhængige revisionsorgan som omhandlet i
artikel 30.

7.
I tilfælde af at det nationale agentur udpeget for programmet er det
samme som det nationale agentur udpeget for de foregående
programmer for Livslang læring eller Aktive unge, kan kontrollerne
og revisionerne til den forudgående overensstemmelsesvurdering
begrænses til krav, der er nye og specifikke for programmet.

8.
Den nationale myndighed overvåger og fører tilsyn med program
mets forvaltning på nationalt plan. Den underretter og hører Kommis
sionen i god tid, inden der træffes beslutninger, som kan have betydelig
indvirkning på forvaltningen af programmet, navnlig vedrørende
medlemsstatens nationale agentur.

9.
Den nationale myndighed tilvejebringer tilstrækkelig medfinansie
ring til driften af det nationale agentur med henblik på at sikre, at
programmet forvaltes i overensstemmelse med de gældende EU-regler.
(1) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober
2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende
Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).
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10.
I tilfælde af at Kommissionen afviser det udpegede nationale
agentur på grundlag af sin forudgående overensstemmelsesvurdering,
sikrer den nationale myndighed, at de nødvendige afhjælpende
foranstaltninger iværksættes, så det nationale agentur kan overholde
de minimumskrav, Kommissionen har fastlagt, eller udpeger et andet
organ til nationalt agentur.
11.
På grundlag af det nationale agenturs årlige forvaltningserklæ
ring, udtalelsen herom fra det uafhængige revisionsorgan og Kommis
sionens analyse af det nationale agenturs resultater og overholdelse af
bestemmelserne giver den nationale myndighed senest den 31. oktober
hvert år Kommissionen oplysninger om sine overvågnings- og tilsyns
aktiviteter vedrørende programmet.
12.
Den nationale myndighed tager ansvaret for den korrekte forvalt
ning af de EU-midler, som Kommissionen overfører til det nationale
agentur i form af tildeling af tilskud under programmet.
13.
I tilfælde af uregelmæssigheder, forsømmelighed eller svig, som
kan tillægges det nationale agentur, eller af alvorlige mangler eller util
strækkelig effektivitet fra det nationale agenturs side er den nationale
myndighed ansvarlig over for Kommissionen for de midler, der ikke er
dækning for, såfremt dette giver anledning til krav fra Kommissionen
mod det nationale agentur.
14.
I de tilfælde, der er beskrevet i stk. 13, kan den nationale
myndighed på eget initiativ eller efter Kommissionens anmodning
tilbagekalde udpegelsen af det nationale agentur. Ønsker den nationale
myndighed at tilbagekalde udpegelsen af det nationale agentur af andre
begrundede årsager, meddeler den Kommissionen tilbagekaldelsen
mindst seks måneder inden den forventede ophørsdato for det nationale
agenturs udpegelse. I så fald indgår den nationale myndighed og
Kommissionen en formel aftale om specifikke overgangsforanstaltninger
med tidspunkter for disse.
15.
I tilfælde af tilbagekaldelse af udpegelsen udfører den nationale
myndighed de nødvendige kontroller med hensyn til EU-midler, der har
været overladt til det agentur, hvis udpegelse er tilbagekaldt, og sikrer
uhindret overførsel af disse midler og af alle dokumenter og forvalt
ningsværktøjer, der kræves for at forvalte programmet, til det nye natio
nale agentur. Den nationale myndighed sikrer, at det nationale agentur,
hvis udpegelse er tilbagekaldt, modtager den nødvendige finansielle
støtte til fortsat at gennemføre sine kontraktlige forpligtelser over for
programmets støttemodtagere og Kommissionen, indtil disse forplig
telser er overdraget til et nyt nationalt agentur.
16.
Anmoder Kommissionen derom, udpeger det nationale agentur
de institutioner eller organisationer eller de typer institutioner og orga
nisationer, der er berettiget til at deltage i specifikke programaktioner på
deres respektive områder.

Artikel 28
Nationalt agentur
1.
Ved "nationalt agentur" forstås en eller flere nationale agenturer i
henhold til national lovgivning og praksis.
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2.

Det nationale agentur skal:

a) have status som juridisk person eller være en del af en enhed, som
har status som juridisk person, og være underlagt den pågældende
medlemsstats lovgivning; et ministerium kan ikke udpeges som
nationalt agentur
b) råde over tilstrækkelig forvaltningskapacitet, tilstrækkeligt personale
og tilstrækkelig infrastruktur til at varetage sine opgaver og sikre
effektiv forvaltning af programmet og forsvarlig økonomisk forvalt
ning af Unionens midler
c) have operationelle og retlige beføjelser til at anvende administrative
og kontraktlige bestemmelser samt bestemmelser om økonomisk
forvaltning, som er fastlagt på EU-plan
d) stille tilstrækkelig økonomisk garanti, helst udstedt af en offentlig
myndighed, svarende til det niveau af EU-midler, det får til opgave
at forvalte
e) udpeges for hele programmets varighed.
3.
Det nationale agentur er ansvarligt for at forvalte alle projektfaser
for følgende programaktioner i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1,
litra c), nr. v) og vi), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og
artikel 44 i delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012:
a) "den enkeltes læringsmobilitet" med undtagelse af mobilitet, der
tilrettelægges på grundlag af fælles eller dobbelte/flere grader, store
volontørprojekter og studielånsgarantifaciliteten
b) "strategiske partnerskaber" inden for aktionen "samarbejde for inno
vation og udveksling af god praksis"
c) forvaltningen af mindre aktiviteter til støtte for den strukturerede
dialog på ungdomsområdet inden for aktionen "støtte til politisk
reform".
4.
Uanset stk. 3 kan udvælgelses- og tildelingsafgørelser i forbindelse
med strategiske partnerskaber som omhandlet i stk. 3, litra b), forvaltes
på EU-plan, hvis en afgørelse herom træffes efter undersøgelsespro
ceduren i artikel 36, stk. 3, og kun i specifikke tilfælde, hvor der er
klare grunde til en sådan centralisering.
5.
Det nationale agentur tildeler tilskud til støttemodtagere i form af
en tilskudsaftale eller -afgørelse som nærmere bestemt af Kommissionen
for den berørte programaktion.
6.
Det nationale agentur aflægger hvert år rapport til Kommissionen
og den nationale myndighed i overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Det nationale agentur er
ansvarligt for gennemførelsen af Kommissionens bemærkninger efter
dens analyse af det nationale agenturs årlige forvaltningserklæring og
udtalelsen fra det uafhængige revisionsorgan herom.
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7.
Det nationale agentur må ikke uddelegere opgaver under
programmet eller budgetgennemførelsen, som det har fået tildelt, til
tredjepart uden forudgående skriftlig godkendelse fra den nationale
myndighed og Kommissionen. Det nationale agentur er eneansvarligt
for opgaver delegeret til en tredjepart.
8.
Såfremt et nationalt agenturs udpegelse tilbagekaldes, er det natio
nale agentur fortsat retligt ansvarligt for opfyldelsen af sine kontraktlige
forpligtelser over for programmets støttemodtagere og Kommissionen,
indtil disse forpligtelser er overdraget til et nyt nationalt agentur.
9.
Det nationale agentur er ansvarligt for at forvalte og afslutte de
finansielle aftaler vedrørende de forudgående programmer for Livslang
læring og Aktive unge, der stadig er åbne ved programmets iværksæt
telse.

Artikel 29
Europa-Kommissionen
1.
Senest to måneder efter at Kommissionen har modtaget den
forudgående overensstemmelsesvurdering som omhandlet i artikel 27,
stk. 4, fra den nationale myndighed, meddeler Kommissionen sin
godkendelse, betingede godkendelse eller afvisning af det udpegede
nationale agentur. Først når den forudgående overensstemmelsesvurde
ring er godkendt, indgår Kommissionen et kontraktligt samarbejde med
det nationale agentur. I tilfælde af betinget godkendelse kan Kommis
sionen træffe rimelige sikkerhedsforanstaltninger i kontraktforholdet til
det nationale agentur.
2.
Kommissionen formaliserer det retlige ansvar med hensyn til de
finansielle aftaler vedrørende de foregående programmer for Livslang
læring og Aktive unge, der stadig er åbne ved programmets iværksæt
telse, når den har godkendt den forudgående overensstemmelsesvurde
ring af det nationale agentur, der er udpeget i forbindelse med
programmet.
3.
Det dokument, som ligger til grund for kontraktforholdet mellem
Kommissionen og det nationale agentur, skal i henhold til artikel 27,
stk. 4:
a) angive interne kontrolstandarder og regler for nationale agenturers
forvaltning af EU-midler til tilskud
b) indeholde det nationale agenturs arbejdsprogram, herunder det natio
nale agenturs EU-støttede forvaltningsopgaver
c) specificere rapporteringskravene til det nationale agentur.
4.
Kommissionen stiller hvert år følgende programmidler til rådighed
for det nationale agentur:
a) midler til tilskud i den berørte medlemsstat til de programaktioner,
som det nationale agentur har til opgave at forvalte
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b) et finansielt bidrag til støtte for det nationale agenturs forvaltnings
opgaver. Dette gives i form af et engangsbidrag til dækning af det
nationale agenturs omkostninger og fastlægges på grundlag af
beløbet for de EU-midler til tilskud, der er overladt til det nationale
agentur.

5.
Kommissionen opstiller kravene til det nationale agenturs arbejds
program. Kommissionen stiller først programmidler til rådighed for det
nationale agentur, når den formelt har godkendt det nationale agenturs
arbejdsprogram.

6.
På grundlag af overensstemmelseskravene til nationale agenturer
som omhandlet i artikel 27, stk. 4, vurderer Kommissionen de nationale
forvaltnings- og kontrolsystemer, navnlig på grundlag af den forudgå
ende overensstemmelsesvurdering som det nationale agentur har frem
sendt, det nationale agenturs årlige forvaltningserklæring og udtalelsen
fra det uafhængige revisionsorgan herom, idet der tages hensyn til de
årlige oplysninger fremsendt af det nationale agentur om dets overvåg
nings- og tilsynsaktiviteter vedrørende programmet.

7.
Efter vurderingen af den årlige forvaltningserklæring og udtalelsen
fra det uafhængige revisionsorgan herom tilstiller Kommissionen sin
udtalelse og sine bemærkninger herom til det nationale agentur og
den nationale myndighed.

8.
I tilfælde af at Kommissionen ikke kan godkende den årlige
forvaltningserklæring eller udtalelsen fra det uafhængige revisionsorgan
herom, eller i tilfælde af at det nationale agentur ikke gennemfører
Kommissionens bemærkninger på tilfredsstillende måde, kan Kommis
sionen gennemføre de sikkerhedsforanstaltninger og korrigerende
foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at sikre Unionens
finansielle interesser i overensstemmelse med artikel 60, stk. 4, i forord
ning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

9.
Kommissionen afholder regelmæssigt møder med nettet af natio
nale agenturer med det formål at sikre sammenhængende gennemførelse
af programmet på tværs af alle programlande.

Artikel 30
Uafhængigt revisionsorgan
1.
Det uafhængige revisionsorgan udsteder en revisionserklæring om
den årlige forvaltningserklæring som nævnt i artikel 60, stk. 5, i forord
ning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

2.

Det uafhængige revisionsorgan:

a) skal have de nødvendige faglige kvalifikationer til at foretage revi
sioner i den offentlige sektor

b) skal sikre, at der i revisionerne tages hensyn til internationalt aner
kendte revisionsstandarder
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c) må ikke være i interessekonflikt med hensyn til den retlige enhed,
som det nationale agentur er en del af. Det skal navnlig være drifts
mæssigt uafhængigt af den retlige enhed, som det nationale agentur
er en del af.

3.
Det uafhængige revisionsorgan giver Kommissionen og dens
repræsentanter samt Revisionsretten fuld adgang til alle dokumenter
og rapporter, der udgør grundlaget for den revisionserklæring, som
det udsteder om det nationale agenturs årlige forvaltningserklæring.

KAPITEL IX

Kontrolsystem
Artikel 31
Principper for kontrolsystemet
1.
Kommissionen træffer egnede foranstaltninger til at sikre, at Unio
nens finansielle interesser bliver beskyttet, når der gennemføres aktio
ner, der finansieres i henhold til denne forordning; beskyttelsen skal
sikres ved foranstaltninger til forebyggelse af svig, korruption og
andre ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol og, hvis der konstateres
uregelmæssigheder, ved inddrivelse af de uretmæssigt udbetalte beløb
samt efter omstændighederne ved sanktioner, der skal være effektive, stå
i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende
virkning.

2.
Kommissionen er ansvarlig for tilsynskontroller med hensyn til de
af de nationale agenturer forvaltede programaktioner og -aktiviteter. Den
fastsætter minimumskrav til det nationale agenturs og det uafhængige
revisionsorgans kontroller.

3.
Det nationale agentur er ansvarligt for den primære kontrol af
støttemodtagerne med hensyn til de programaktioner og -aktiviteter,
der er nævnt i artikel 28, stk. 3. Disse kontroller skal give rimelig
sikkerhed for, at de tildelte tilskud anvendes efter hensigten og i over
ensstemmelse med de gældende EU-regler.

4.
Med hensyn til programmidler, der overføres til de nationale agen
turer, sikrer Kommissionen korrekt koordination af sine kontroller med
de nationale myndigheder og de nationale agenturer på grundlag af
princippet om én enkelt revision og efter en risikobaseret analyse.
Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på undersøgelser udført af
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs (OLAF).

Artikel 32
Beskyttelse af Unionens finansielle interesser
1.
Kommissionen eller dens befuldmægtigede og Revisionsretten har
beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at foretage revi
sioner af alle tilskudsmodtagere, kontrahenter, underkontrahenter og
andre tredjeparter, som har modtaget EU-midler. De kan også foretage
revisioner og kontroller af de nationale agenturer.
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2.
OLAF kan efter proceduren i Rådets forordning (Euratom, EF)
nr. 2185/96 (1) foretage kontrol og inspektion på stedet hos økonomiske
aktører, der direkte eller indirekte er berørt af finansieringen, for at
klarlægge, om der er begået svig, korruption eller andre ulovlige akti
viteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en
aftale om tilskud, en afgørelse om ydelse af tilskud eller en kontrakt om
EU-finansiering.

3.
Samarbejdsaftaler med tredjelande og internationale organisationer
og aftaler om tilskud, afgørelser om ydelse af tilskud og kontrakter som
følge af gennemførelsen af denne forordning skal udtrykkeligt give
Kommissionen, Revisionsretten og OLAF beføjelse til at foretage
denne kontrol og inspektion på stedet, jf. dog stk. 1 og 2.

KAPITEL X

Delegerede beføjelser og gennemførelsesbestemmelser
Artikel 33
Delegation af beføjelser til Kommissionen
For at placere forvaltningen af opgaver på det mest hensigtsmæssige
niveau tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede rets
akter i overensstemmelse med artikel 34 vedrørende ændringen af
artikel 28, stk. 3, men kun med henblik på fastlæggelse af yderligere
aktioner, der skal forvaltes af de nationale agenturer.

Artikel 34
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommis
sionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 33,
tillægges Kommissionen for hele programmets løbetid.

3.
Den i artikel 33 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver
tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om
tilbagekaldelse bringer delegeringen af de beføjelser, der er angivet i
den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter
offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller
på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke
gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.
Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den
samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
(1) Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om
Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse
af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre
uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).
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5.
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 33 træder kun i
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse
inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende
retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet
og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommis
sionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to
måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 35
Programmets gennemførelse
Med henblik på programmets gennemførelse vedtager Kommissionen
årlige arbejdsprogrammer ved hjælp af gennemførelsesretsakter efter
undersøgelsesproceduren i artikel 36, stk. 3. Hvert årligt arbejdsprogram
sikrer, at de generelle og specifikke mål i artikel 4, 5, 11 og 16 gennem
føres årligt på en ensartet måde og skitserer de forventede resultater,
gennemførelsesmetoden og det samlede beløb. De årlige arbejdspro
grammer skal endvidere indeholde en beskrivelse af de aktioner, der
skal finansieres, en angivelse af de beløb, der er tildelt hver enkelt
aktion og fordelingen af midler mellem medlemsstaterne til aktioner,
der skal forvaltes gennem de nationale agenturer, og en vejledende
tidsplan for gennemførelsen. Endelig omfatter de – i forbindelse med
tilskud – den maksimale sats for medfinansiering, der skal tage hensyn
til de særlige forhold i målgrupperne, især deres medfinansieringskapa
citet og mulighederne for at tiltrække midler fra tredjeparter. Især for
aktioner rettet mod organisationer med begrænset finansiel kapacitet
skal niveauet for medfinansiering fastsættes til mindst 50 %.

Artikel 36
Udvalgsprocedure
1.
Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som
omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.
Udvalget kan holde møde i specifikke sammensætninger for at
behandle sektorspecifikke spørgsmål. Hvor det er relevant, og i over
ensstemmelse med udvalgets forretningsorden og på ad hoc-basis, kan
eksterne eksperter, herunder repræsentanter for arbejdsmarkedets parter,
indbydes til at deltage i møderne som observatører.

3.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forord
ning (EU) nr. 182/2011.

KAPITEL XI

Afsluttende bestemmelser
Artikel 37
Ophævelse og overgangsbestemmelser
Afgørelse nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF, og nr. 1298/2008/EF
1.
ophæves med virkning fra den 1. januar 2014.
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2.
Aktioner, der er påbegyndt senest den 31. december 2013 på
grundlag af afgørelse nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF, og
nr. 1298/2008/EF, forvaltes i overensstemmelse med bestemmelserne i
denne forordning, hvor det er relevant.
3.
Medlemsstaterne sikrer på nationalt plan en uhindret overgang
mellem de aktioner, der er gennemført under de tidligere programmer
på områderne for livslang læring, ungdom og internationalt samarbejde
inden for videregående uddannelse, og de aktioner, der gennemføres
under programmet.
Artikel 38
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den
Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2014.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i
hver medlemsstat.
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BILAG I
INDIKATORER FOR EVALUERINGEN AF PROGRAMMET
Programmet vil blive fulgt nøje på grundlag af et sæt indikatorer, der er beregnet
til at måle, i hvilket omfang de generelle og specifikke mål for programmet er
nået, og med henblik på at minimere de administrative byrder og omkostninger.
Med henblik herpå vil der blive indsamlet data for så vidt angår følgende sæt af
nøgleindikatorer.
Europa 2020 Overord Procentdel af 18-24-årige, der kun har folkeskoleud
nede uddannelsesmål
dannelse, som ikke er tilmeldt uddannelse
Procentdel af 30-34-årige, der har gennemført en
videregående eller tilsvarende uddannelse
Mobilitetsbenchmark, i
overensstemmelse med
Rådets konklusioner om
en benchmark for lærin
gsmobilitet

Procentdel af kandidater på de videregående uddan
nelser, der har haft en periode med studie- eller prak
tikophold relateret til videregående uddannelse (her
under arbejdsforløb) i udlandet
Procentdel af 18-34-årige med en erhvervsmæssig
grunduddannelse eller erhvervsuddannelse, der har
haft en periode med studie- eller praktikophold rela
teret til erhvervsmæssig grunduddannelse eller erhver
vsuddannelse (herunder arbejdsforløb) i udlandet

Kvantitative (generelle)

Antal ansatte, der understøttes af programmet, efter
land og sektor
Antal deltagere med særlige behov eller færre mulig
heder
Antal og type organisationer og projekter, efter land
og aktion

Uddannelse

Antal elever, studerende og praktikanter, der deltager
i programmet, efter land, sektor, aktion og køn
Antal studerende på videregående uddannelser, der
modtager støtte til at studere i et partnerland, samt
antal studerende fra et partnerland, der kommer for
at studere i et programland
Antal videregående uddannelsesinstitutioner i partner
lande, der er involveret i mobilitets- og samarbejds
aktioner
Antal brugere af Euroguidance
Procentdel af deltagere, der har modtaget et certifikat,
eksamensbevis eller anden form for formel anerken
delse af deres deltagelse i programmet
Procentdel af deltagere, der erklærer at de har øget
deres nøglekompetencer
Procentdel af deltagere i langvarig mobilitet, der
erklærer at de har øget deres sprogfærdigheder

Jean Monnet

Antal studerende, der modtager undervisning gennem
Jean Monnet-aktiviteter
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Ungdom

Antal unge, som deltager i mobilitetsaktioner, der
støttes af programmet, efter land, aktion og køn
Antal ungdomsorganisationer fra både programlande
og partnerlande, der er involveret i international
mobilitets- og samarbejdsaktioner
Antal brugere af Eurodesk-netværket
Procentdel af deltagere, der har modtaget et certifikat,
f.eks. Youthpass, eksamensbevis eller anden form for
formel anerkendelse af deres deltagelse i programmet
Procentdel af deltagere, der erklærer at de har øget
deres nøglekompetencer
Procentdel af deltagere i frivillige aktiviteter, der
erklærer at de har øget deres sprogfærdigheder

Idræt

Antal medlemmer af idrætsorganisationer, der ansøger
om og deltager i programmet, efter land
Procentdel af deltagerne, der har udnyttet resultaterne
af grænseoverskridende projekter til
a) at bekæmpe trusler mod idrætten
b) at forbedre god forvaltning og dobbelte karrierer
c) at forbedre social inklusion, lige muligheder og
deltagelsesfrekvens
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BILAG II
TEKNISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE STUDIELÅNSGARANTI
FACILITETEN
1. Udvælgelse af finansielle formidlere
Efter en indkaldelse af interessetilkendegivelser udvælges de finansielle
formidlere i overensstemmelse med bedste markedspraksis, bl.a. med hensyn
til:
a) omfanget af finansiering, der skal stilles til rådighed for de studerende
b) de gunstigst mulige vilkår, der tilbydes de studerende, under forudsætning
af at de i punkt 2 nævnte minimumsstandarder for udlån overholdes
c) adgang til finansiering af alle, der opholder sig i et programland som
omhandlet i artikel 24, stk. 1
d) forholdsregler mod svig, og
e) overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF (1).
2. Beskyttelse af låntagere
Følgende sikkerheder er de minimumsbetingelser, der skal sikres af de finansi
elle formidlere, der ønsker at yde studielån garanteret af studielånsgarantifa
ciliteten:
a) der må ikke kræves nogen sikkerhedsstillelse eller forældregaranti
b) lån skal tildeles på et ikke-diskriminerende grundlag
c) som led i bedømmelsesprocessen skal den finansielle formidler overveje
den studerendes risiko for overforgældning under hensyntagen til omfanget
af ophobet gæld og eventuelle retslige afgørelser om ubetalt gæld, og
d) tilbagebetaling skal ske på grundlag af en hybridmodel, der kombinerer
"realkreditbaserede" standardiserede betalinger med social sikkerhed, navn
lig:
i) en markant nedsat rentesats i forhold til markedsrenten
ii) en indledende afdragsfri periode før påbegyndelsen af tilbagebetalin
ger, der skal vare mindst 12 måneder efter afslutningen af uddannelsen,
eller, hvis den nationale lovgivning ikke tillader afdragsfri perioder, en
bestemmelse om at der skal betales nominelle afdrag gennem denne
12-måneders-periode
iii) bestemmelser om at tage en pause fra tilbagebetalinger i en minimums
periode på 12 måneder gennem lånets levetid, på kandidatens anmod
ning, eller, hvor national ret ikke giver mulighed for sådanne betalings
udsættelser, en bestemmelse om, at der skal betales nominelle afdrag
gennem denne 12-måneders-periode
iv) en mulighed for henstand med betaling af renter under studietiden
v) forsikring imod død og handicap, og
vi) ingen sanktioner for tidlig hel eller delvis tilbagebetaling.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkre
ditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008,
s. 66).
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Finansielle formidlere kan tilbyde indkomstafhængig tilbagebetaling samt
forbedrede vilkår, såsom længere afdragsfri perioder, længere pauser fra
tilbagebetalinger eller senere forfaldsdato, for at tage hensyn til specifikke
behov hos kandidater som f.eks. dem, der efterfølgende påbegynder ph.d.studier, eller for at give kandidaterne mere tid til at finde beskæftigelse. I
forbindelse med proceduren for udvælgelse af finansielle formidlere skal det
indgå i overvejelsen, hvorvidt de tilbyder sådanne bedre vilkår.
3. Kontrol og evaluering
Studielånsgarantifaciliteten skal være genstand for kontrol og evaluering, som
omhandlet i artikel 21 i nærværende forordning, og på grundlag af artikel 140,
stk. 8, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.
Som en del af denne proces skal Kommissionen aflægge rapport om studie
lånsgarantifacilitetens virkninger for modtagerne og for de videregående
uddannelsessystemer. Kommissionens rapport skal blandt andet omfatte oplys
ninger om samt forslag til foranstaltninger til at imødegå eventuelle problem
områder med hensyn til:
a) antal studerende, der modtager studielån, der understøttes af studielåns
garantifaciliteten, herunder oplysninger om deres færdiggørelsesprocenter
b) omfanget af udlån, der indgås aftale om gennem finansielle formidlere
c) renteniveauet
d) restgæld og misligholdelsesgrad, herunder foranstaltninger truffet af
finansielle formidlere mod dem, der misligholder deres lån
e) forholdsregler mod svig truffet af finansielle formidlere
f) de støttemodtagende studerendes profil, herunder deres socioøkonomiske
baggrund, valg af studium, oprindelsesland og bestemmelsesland, i
henhold til national lovgivning om databeskyttelse
g) støttemodtagernes geografiske fordeling, og
h) geografisk dækning af de finansielle formidlere.
Uanset de beføjelser Europa-Parlamentet og Rådet er tillagt ved artikel 140,
stk. 9, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, skal Kommissionen overveje
at foreslå hensigtsmæssige reguleringsmæssige ændringer, herunder
lovændringer, hvis den forventede markedsudbredelse eller deltagelsen af
finansielle formidlere ikke er tilfredsstillende.
4. Budget
Budgetbevillingerne dækker samtlige omkostninger i forbindelse med studie
lånsgarantifaciliteten, herunder betalingsforpligtelserne over for de deltagende
finansielle formidlere, der kræver delvise garantier og administrationsgebyrer
til EIF.
De budgetbevillinger, der er tildelt til studielånsgarantifaciliteten, som nævnt i
artikel 18, stk. 2, litra c), må ikke overstige 3,5 % af det samlede budget for
programmet.
5. Synlighed og oplysningsindsats
Hver deltagende finansiel formidler bidrager til fremme af studielånsgaranti
faciliteten ved at give oplysninger til potentielle studerende. Med henblik
herpå stiller Kommissionen bl.a. de nødvendige oplysninger til rådighed for
de nationale agenturer i programlandene med henblik på at sætte dem i stand
til at fungere som formidlere af information om studielånsgarantifaciliteten.

